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Aos vinte e um dias, do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e seis
minutos, deu-se início, a décima reunião Ordinária CIR da Metropolitana I, através da plataforma
Zoom de vídeo conferência. Presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES): Representante de Nível Central: Sra. Rafaela Almeida – Assessoria de
Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I,
Sra. Sidnea Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sr. Eduardo Lenine – Coordenação RUE/SES/RJ,
Sr. Marcelo Rodrigues – SAECA/SES/RJ, Sra. Nely de Azeredo e Sra. Julia Caliman M. de
Menezes – Coordenação de Saúde Mental/SES/RJ; Representante CISBAF – Sra. Marcia Cristina
Ribeiro. Representante COSEMS – Sra. Taciane Lima – Apoiadora. Representante NDAVS –
Sra. Adelaide Menezes e Sr. Marcos Aurélio Machado Rodrigues. Representantes das Secretarias
Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves Tenório –
Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Sra. Silvana Muniz – Técnico administrativo e
Sr. Hélio Gouvêa – Diretor do Dep. de Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Janaína
Monteiro - Planejamento; SMS Japeri – Suplente Sra. Fernanda Goulart da Silva – Subsecretária
de Planejamento; SMS Magé – Suplente Sra. Eliane Guimarães – Planejamento; SMS Mesquita –
Suplente Sra. Gizele Porto – Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis – Suplente Sr. Wagner Santos Assessor; SMS Nova Iguaçu – Sr. Eduardo de Macedo Soares – Subsecretário de Planejamento;
SMS Queimados – Sra. Marcelle Nayda – Secretária de Saúde e Sr. Júlio Cesar Gomes Bezerra –
Sub. Adj. De Contas Médicas; SMS Rio de Janeiro – Suplente Sra. Clara Câmara Soveral
Carneiro; SMS São João de Meriti – Suplente Sra. Janequele Azevedo - Assessora; SMS
Seropédica – Suplente Sra. Dulce Maria Inoue - Assessora. A Sra. Rafaela dá início à reunião
conforme pauta. I – Apresentação – 1. Planilha de Habilitações RM1 – O sr. Marcelo esclarece
que a planilha demonstra, de forma geral, o andamento dos processos, incluindo unidades de gestão
estadual que estão na região, uma vez que essas unidades também compõem a rede. Pede que a
planilha seja encaminhada a todos os municípios para avaliação. Se coloca à disposição para dirimir
as dúvidas que porventura venham a existir. Propõe que, na próxima reunião, seja pactuado o
período trimestral de apresentação da planilha, alterando a deliberação que pactua a apresentação
dessa planilha mensalmente, tendo em vista que de um mês para outro não há alteração relevante.
Dessa forma as publicações de portarias podem ser atualizadas. Lembra que a apresentação da
planilha vem como resposta ao pleito do município do RJ, relativo ao fluxo de pedido de
habilitação. Diz que houve negociação com a equipe do município do RJ e uma proposta está sendo
idealizada para que o município continue fazendo habilitação e a inserção no SAIPS, entretanto o
consenso é que a SAECA/SES deverá emitir o parecer antes da pactuação em CIB. Declara que, em
breve, será solicitado aos municípios, a informação da fila de alguns procedimentos de média
complexidade em cirurgia. A intenção é obter dados para que o estado possa propor o
cofinanciamento cirúrgico de média complexidade, independente do Ministério da Saúde. O pedido
irá por ofício da fila interna do município relacionado a cirurgia de vesícula, histerectomia, fimose e
hérnia. A proposta é dobrar o valor do SIGTAP e elencar os municípios que têm capacidade de
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aumentar a produção com esse incentivo financeiro. Esclarecendo a dúvida da Sra. Dulce o sr.
Marcelo diz que a proposta do MS quanto ao financiamento foi alterada considerando que o MS
mudou a política. Nova portaria foi publicada tornando possível adesão de alguns municípios que
antes não teriam como aproveitar o benefício. A portaria está sendo estudada e nova proposta será
discutida no GT PPI. 2. Cofinanciamento de Saúde Mental (COFI-RAPS) e o planejamento em
Saúde Mental – A sra. Neli lembra que em novembro do ano passado o estado do RJ foi o primeiro
a cofinanciar a rede de saúde mental. A lei foi aprovada e a área técnica preparou a resolução e o
termo de adesão. A resolução apresenta quatro critérios: - Serviços já habilitados pelo Ministério da
Saúde e que já recebem recursos de custeio federais; - Serviços que aguardam habilitação junto ao
Ministério da Saúde, cadastrados no CNES, em funcionamento e sem pendência no projeto; - Leitos
de Saúde Mental em Hospital Geral, em funcionamento, com quantidade de até sete leitos; Serviços em funcionamento, aguardando a reabertura do Sistema. O monitoramento é feito com a
análise da área técnica dos relatórios de gestão e dos sistemas existentes e posteriormente será
criado um sistema próprio para o monitoramento. No monitoramento por indicadores será utilizado
o matriciamento e a Supervisão Clínico-Institucional-Territorial, além dos questionários sobre o
funcionamento dos serviços. Foi enviado um oficio solicitando o planejamento para a utilização dos
recursos financeiros (reformas, qualificação, ampliação da rede e recursos humanos). Pede que as
ações de saúde mental sejam inseridas nos planos municipais de saúde. Os planos de ação
psicossocial regional e estadual estão sendo elaborados. Convida para as conferencias de saúde
mental que acontecerão a partir de novembro deste ano, até maio de dois mil e vinte dois. A sra.
Taciane acentua a necessidade de que os municípios atentem para os indicadores, que serão de
condições essenciais para o recebimento do recurso. 3. Cenário COVID-19 e arbovirose na RM1
– O sr. Marcos - técnico do NDAVS demonstra o painel de indicadores COVID-19 do estado do
Rio de Janeiro, elaborado pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária em Saúde. Nele se
observou a diminuição nas variações do índice de casos e óbitos no período de setembro e outubro.
Dessa forma, o mapa representa a região com baixo risco para a doença. Quanto à dengue, em dois
mil e vinte e um, houve uma redução de trinta e quatro por cento nos casos notificados no estado do
RJ, comparados ao mesmo período de dois mil e vinte. Porém, o quantitativo indica que houve
aumento no número de casos na Região Metropolitana I, considerando que o maior número
absoluto de casos notificados está na Capital. Os indicadores da Zika demonstram redução nos
casos cerca de sessenta e quatro por cento. Em relação à febre de Chikungunya, a redução foi ainda
maior com mais de oitenta e cinco por cento. 4. Perfil das solicitações do PAHI da RM1 – A sra.
Patrícia esclarece que a apresentação tem como objetivo dar ciência a região, de forma resumida,
das solicitações referentes a adesão dos Municípios da RM1 ao componente apoio financeiro do
estado. O município de Nova Iguaçu solicita apoio financeiro SES/RJ para: Construção para
ampliação e aquisição de mobiliário do HGNI, bem como solicita a adesão para construção de dois
novos hospitais de retaguarda – um na Estrada de Madureira e outro no Bairro Moquetá. As
unidades são identificadas com perfil regional e estão incluídos na pauta de pactuação. O município
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de Itaguaí solicita adesão ao componente financeiro estadual para o HMSFX com reforma para:
adequação das condições sanitárias, reorganização dos serviços, melhorar a ambiência hospitalar,
aquisição de Equipamento e de Mobiliário. A unidade terá perfil municipal e consta na pauta como
informe. Os detalhes desses pedidos constam da apresentação que será disponibilizada a todos os
membros dessa comissão. II. Pactuação - 1. Solicitação de adesão do Município Nova Iguaçu ao
componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do
Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de
05/08/21. O gestor do município solicita adesão do apoio financeiro na Construção para ampliação
e aquisição de mobiliários no Hospital Geral de Nova Iguaçu, bem como a construção de dois
hospitais novos de Retaguarda no Bairro Moquetá e na Estrada de Madureira, todos com perfil
regional, conforme os parâmetros apresentados anteriormente pela sra. Patrícia. Sem que houvesse
desacordo o assunto foi considerado pactuado. 2. Solicitação de remanejamento do recurso
referente aos leitos de retaguarda dos hospitais que integram a rede RUE M1 – A sra. Clara
esclarece que o município do RJ está fazendo remanejamento dos leitos entre as unidades do
território, a fim de atender à solicitação do Ministério da Saúde, , de abertura imediata ou
remanejamento de leitos de retaguarda em quatro hospitais, em consequência do monitoramento
que está sendo realizado no âmbito do município do RJ referente ao plano de ação da RUE na
região. Por orientação, o município definiu pelo remanejamento, conforme o oficio enviado, da
seguinte forma: O Hospital Nossa Senhora do Loreto terá doze leitos remanejamos para o Hospital
Municipal Francisco da Silva Teles; O Hospital Municipal Álvaro Ramos terá vinte e um leitos
remanejados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, enquanto trinta e três permanecem na
unidade; o Hospital Municipal Jesus terá doze leitos remanejados para o Hospital Municipal Barata
Ribeiro e o Hospital Municipal Pedro II terá vinte e nove leitos remanejados para o Hospital
Municipal Barata Ribeiro, enquanto permanece com cinquenta e seis leitos na unidade. Ressalta que
o município não está reduzindo o número de leitos, mas sim readequando com o remanejamento,
favorecendo as unidades que não tem como abrir unidades, no momento, e atendendo a solicitação
do MS, a fim de não perder o recurso. O Sr. Lenini informa que os municípios de Duque de Caxias
e Magé também receberam oficio semelhante. Se coloca à disposição para auxiliar os municípios a
responder ao MS, a fim de evitar a perda do recurso. A sra. Clara agradece a orientação da área
técnica SES/RJ que permitiu equacionar a situação da melhor forma. O assunto foi considerado
pactuado. 3. Retificar Representação Regional para compor o GT Estadual de regulação – A
sra. Patrícia lembra que na última reunião da CIR foram indicados três nomes para representação no
GT estadual de regulação, a saber: Duque de Caxias, Queimados e Seropédica. Entretanto, houve o
entendimento, na reunião do GTE, de que seria desigual, em relação as demais regiões do estado, a
Metropolitana I ter maior número de representantes. Dessa forma, o assunto retorna para que seja
retificada as indicações. O município do RJ faz parte do grupo de forma independente, por conter a
maior capacidade instalada do estado. Na Câmara Técnica ficou definida as indicações em que a
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Sra. Tatiana do município de Duque de Caxias será titular e a Sra. Dulce, do município de
Seropédica será suplente. O assunto foi considerado pactuado. 4. Processo de Descredenciamento
e desabilitação da unidade de Nefrologia, o âmbito do município do RJ – A sra. Clara informa
que o pedido é motivado pelo término do contrato de serviços das unidades com o município do RJ.
1. CDR Taquara CL de Nefrologia (CNES: 5160243), 2. CDR Cascadura CL de Nefrologia (CNES:
2273330), 3. CDR Botafogo CL de Nefrologia (CNES: 2280140), 4. CDR Anil CL de Nefrologia
(CNES: 2295040). Sem que houvesse discordância o assunto foi considerado pactuado. 5.
Habilitação e qualificação de UPAs 24h, no município de Nova Iguaçu – O gestor do município
de Nova Iguaçu solicita aprovação para o processo de habilitação e qualificação das UPAs através
de oficio, a saber: número um mil, cento e catorze, de dois mil e vinte e um - UPA 24h Dra. Gisele
Palhares Gouvêa (CNES: 2284103), número um mil, cento e quinze, de dois mil e vinte e um - UPA
24h - Arquiteta Patrícia Marinho (CNES: 2284200), número um mil, cento e dezesseis, de dois mil
e vinte e um - UPA 24h Miguel Couto – Carlinhos da Tinguá (CNES: 2284189), número um mil,
cento e dezessete, de dois mil e vinte e um - UPA 24h Austin – Dr. Moacyr A. de Carvalho (CNES:
2284510). Sem manifestação contrária o assunto foi considerado pactuado. 6 – Solicitação do
município de Nova Iguaçu de Cofinanciamento Estadual para UPAs 24h - O gestor municipal
através do oficio número um mil, cento e dezoito, de dois mil e vinte um – GAB/SEMUS, solicita
cofinanciamento estadual para UPA 24h Dra. Gisele Palhares Gouvêa (CNES: 2284103), UPA 24h
Arquiteta Patrícia Marinho (CNES: 2284200), UPA 24h Miguel Couto – Carlinhos da Tinguá
(CNES: 2284189), UPA 24h Austin – Dr. Moacyr A. de Carvalho (CNES: 2284510) e UPA 24h
Comendador Soares (CNES: 7595905). O assunto foi considerado pactuado sem objeção. III.
Informe - 1. Solicitação de adesão do Município de Itaguaí ao componente apoio financeiro
para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais
Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de
12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 – O município de
Itaguaí solicita apoio financeiro para o Hospital Municipal São Francisco Xavier que terá perfil de
atendimento municipal. 2. Emenda Parlamentar município de Seropédica. O município de
Seropédica esclarece que o pedido de emenda parlamentar tem como objetivo a Reforma/ampliação
do Centro de especialidades Médicas. 3 – CIB – A sra. Marta registra, no chat, aponta como
destaque da reunião CIB o “cofinanciamento SAMU e sobre os documentos e procedimentos
necessários para cada cofinanciamento”. 4. COSEMS – A sra. Taciane informa que o Webnário
sobre o saldo em contas ainda não tem data prevista. Solicita atenção dos municípios que ainda não
responderam à pesquisa do ImunizaSUS, que o façam até o dia vinte e quatro. Amanhã acontecerá
reunião, no CISBAF, para discussão do Previni Brasil com a presença do presidente do COSEMS e
outros. O sorteio da TV aconteceu. 5 - GTs – Dia vinte e sete de outubro acontecerá o primeiro
ciclo de debates do GT Saúde do trabalhador – Tema: Vigilância em Saúde do Trabalhador –
VISAT; GT planejamento aconteceu no dia cinco com proveitosa discussão sobre os instrumentos
de planejamento; O GC Rede Cegonha aconteceu no dia catorze que tratou sobre a resposta do
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parecer do mérito do MS para atualização do plano de ação da rede. A área técnica solicita
colaboração dos municípios no envio das respostas, a fim de que seja possibilitada a pactuação em
CIR; O GT RUE não tem data definida para acontecer. A planilha do SAMU e atualização do plano
são os temas a serem discutidos. O GT Atenção Primária terá reunião no dia vinte e seis, tendo
como pauta os indicadores do PREVINE. O GT de Vigilância aconteceu com a discussão sobre a
SVO e sífilis. A CIES promoveu a oficina regional, no dia treze, com foco na discussão da
elaboração da matriz do plano. O sr. Marcos alerta aos municípios quanto ao envio das planilhas
com os planos de trabalho relativo ao cofinanciamento. Até o momento o NDAVS não recebeu o
material dos municípios e o prazo se encerra no dia trinta de outubro bem como o formulário da
DANT que também deverá ser enviado. Somente os municípios de Seropédica, Rio de Janeiro,
Duque de Caxias e Queimados enviaram a planilha até a presente data. 6 – Solicitação de adesão
do Município de Magé ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou
equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI),
pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta
Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 - A sra. Eliane esclarece que o município possui uma Casa
de saúde, que anteriormente constava como entidade filantrópico. Os ajustes estão sendo feitos
legalmente, para adequação da unidade, tornando possível a adesão ao PAHI, em caráter municipal.
Sra. Taciane lembra que a data de entrega da planilha da CIES será dia trinta de novembro. A sr.
Marta ressalta que a planilha da CIES está em construção e quando for elaborada será enviada para
apresentação na próxima CT/CIR. Diz que as ações estarão sendo avaliadas no próximo encontro do
grupo e pede que os membros compareçam. A sra. Patrícia lembra que as reuniões da CIR de
novembro e dezembro vão acontecer a tarde. A reunião da CIR de novembro também terá alteração:
a CT pela manhã, dia dezoito e vinte e três a CIR, às catorze horas. Em breve essas datas serão
confirmadas. A sra. Rafaela agradece a presença de todos e ressalta que a reunião está bem
representada. A presença dos municípios mantém o fortalecimento da região. Declara por encerrada
a reunião, às quinze horas e quarente e cinco minutos, tendo em vista não ter outros assuntos a
serem tratados. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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